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Załącznik nr 1 

SZANSA/ZP/4/2021 

„WALIDACJA – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” 

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca przygotowanie pakietu dokumentów na potrzeby walidacji w zakresie 

kompetencji cyfrowych, społecznych i matematycznych (w odniesieniu do PRK), a także przeprowadzenie szkolenia dla 

ekspertów mających przeprowadzić walidację w oparciu o opracowane dokumenty. 

Grupa docelowa, która zostanie poddana procesowi walidacji to osoby dorosłe (w większości powyżej 50 roku życia) z 

niskimi umiejętnościami podstawowymi (cyfrowymi) z obszarów defaworyzowanych (wiejskich i/lub małych miast i/lub miast 

postindustrialnych), w tym z trudnym dostępem do edukacji, w tym z obszarów ujętych w ustawie z dnia 9 października 2015 

r. o rewitalizacji oraz w rządowych programach o charakterze terytorialnym (Program dla Bieszczad), tj. osoby 

zamieszkujące na obszarze realizacji projektu (powiat bieszczadzki, gminy: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne; powiat leski, 

gminy: Olszanica i Solina; powiat sanocki, gmina: Tyrawa Wołoska), który wpisuje się w obszar realizacji Programu dla 

Bieszczad.  

W RAMACH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NALEŻY: 

1. Opracować dokumenty na potrzeby walidacji dostosowane do poziomu kompetencji grupy docelowej, do opracowanych 

zestawów efektów uczenia się – (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) oraz zgodnie z warunkami rekrutacji 

Grantobiorców i testowania modeli – Warunki i praktyczne wskazówki dotyczące walidacji efektów uczenia się – 

załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. 

UWAGA:  

1) Zamawiający z uwagi na specyfikę realizowanego modelu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w 

zakresie zestawu efektów uczenia się (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego). 

2) Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z treścią niniejszego zapytania, a także 

uwzględniać zalecenia, wytyczne, interpretacje lub inne uszczegółowienia ze strony Zamawiającego w trakcie 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

3) Wykonawca, podczas realizacji przedmiotu zamówienia, zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym. 

2. Przygotować i przeprowadzić szkolenia dla ekspertów walidacyjnych. 

W ramach realizacji szkolenia dla ekspertów należy: 

1) Zapoznać ich z: 

a) procesem walidacji i jego dokumentacją oraz wymaganiami dotyczącymi walidacji; 

b) obowiązkami oraz szczegółowymi zadaniami ekspertów; 

c) potencjalnymi problemami/trudnościami przy przeprowadzaniu walidacji i sposobami ich rozwiązania; 

2) Omówić przyjęte metody walidacji. 

3) Omówić cele i narzędzia do walidacji. 

4) Przećwiczyć przeprowadzenie wybranych elementów procesu walidacji. 

UWAGA: Zrealizowane szkolenie ma na celu m.in. 

1. Zapewnić wymagany zakres prowadzonej walidacji. 

2. Zapewnić uzyskanie powtarzalności (jednolitości) procesu walidacji w wykonaniu różnych ekspertów. 

3. Zapewnić powtarzalność pod względem jakości walidacji prowadzonej przez danego eksperta w stosunku do 

poszczególnych osób które będzie walidował. 

INFORMACJE DODATKOWE: 

1. Zamawiający zastrzega, że celem zapewnienia jakości walidacji Wykonawca może brać udział (jeżeli dotyczy) 

w spotkaniach/warsztatach związanych z przedmiotem zamówienia wskazanych przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający wymaga aby w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca: 

1. zapewnił i zobowiązał się, że będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów 

wytworzonych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, zwanych dalej także: „Utworami”, w tym prawo do 

ich przeniesienia i nie będą one obciążone prawami osób trzecich - zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 

roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191 ze zm.), 
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2. zobowiązał się nieodpłatnie przenieść na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do korzystania 

z wszelkich utworów powstałych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia na wszystkich polach eksploatacji 

znanych w chwili zawarcia umowy, do których zaliczyć należy w szczególności: 

1) utrwalanie na wszelkich nośnikach; 

2) zwielokrotnianie każdą znaną techniką; 

3) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy; 

4) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w szczególności do Internetu; 

5) publiczne odtwarzanie i wyświetlanie; 

6) nadawanie i reemitowanie za pomocą wszelkich dostępnych technologii; 

7) wykorzystanie w całości lub części w publikacjach. 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje także wyłączne prawo Zamawiającego do zezwalania na 

wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworów oraz rozpowszechnianie i korzystanie z opracowań Utworów, na 

polach eksploatacji, wymienionych powyżej. 

 


